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Partindo da etimologia das palavras que constituem a expressão gestão do conhecimento, de conceitos 
encontrados na literatura e de informações levantadas em campo empírico, constrói-se um significado que 
procura traduzir a complexidade do conceito de gestão como compartilhamento de informações, processos de 
aprendizagem e de construção individual e colaborativa de conhecimento. Considerando o que diz autores 
sobre a questão da formação/fundação/societária  brasileira na perspectiva de relações assimétricas de poder, 
relações hierárquicas de mando e obediência, busca-se questionar se nas relações de trabalho que envolvem 
gestão do conhecimento em instituições/organizações, esta assimetria pode ser evidenciada. Questiona-se, 
portanto, se há “senhores” que detêm as informações e, portanto, o poder ou se há participação mais ampliada 
de diferentes indivíduos sociais e grupos nesses espaços de trabalho diante do contexto cultural da formação 
social do Brasil/Bahia – Salvador. 
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INTRODUÇÃO 

Tem-se encontrado, nos últimos anos, na literatura nos campos de Administração, 

Ciência da Informação, Informática, entre outras, numerosos trabalhos sobre gestão do 

conhecimento (GC). Contudo, há ainda nesta gama de publicações, pouca discussão sobre 

aspectos teórico-epistemológicos e culturais. Este artigo tem o intuito de trazer à discussão, 

com base na literatura analisada, os termos que constituem a expressão gestão do 

conhecimento, bem como de alguns conceitos que procuram explicitá-la. Para tanto, faz-se 

uma breve incursão pela  etimologia desses termos, e por algumas bases epistemológicas 

que sustentam os conceitos. Toma-se como referência a perspectiva teórica de que a GC 

envolve uma significativa mudança da cultura organizacional, visando o compartilhamento 

e a “conversão” do conhecimento para torná-lo o mais explicito e acessível possível. Desta 

forma, a literatura informa o desenvolvimento de um ambiente que possibilite uma relação 

em que não prevaleça, entre os seus membros, uma hierarquia de comando. Assume-se que 

essa cultura só pode se instaurar em um contexto cultural mais ampliado e, portanto, busca-

se algumas bases históricas da “fundação” da sociedade brasileira – hegemonia de um povo 

sobre os demais, hierarquia de poder e desigualdade social. Diante desta rica tradição 

senhorial, em que prevaleceu o ideário de subserviência (negros / índios)  indaga-se sobre a 

construção sócio-cultural que se pode realizar nas organizações com a GC nos espaços 

estudados em Salvador / Bahia.  
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BASES TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICAS  

1  CONHECIMENTO 

De uma maneira geral fala-se muito sobre conhecimento. Seja quando se faz 

referência a alguém que “sabe muito” sobre esse ou aquele assunto, seja a livros, filmes, 

periódicos, enciclopédias. Enfim, algo ou alguém que tenha informações sobre fatos, 

coisas, situações, pessoas... Porém, faz-se necessário procurar aprofundar a compreensão do 

que é conhecimento, para se discutir a gestão do conhecimento (GC). 

O termo conhecimento é composto de conhecer + mento. Conhecer vem do latim 

cognoscĕre, aprender a conhecer, procurar saber, tomar conhecimento de, estudar, 

aprender, reconhecer (MACHADO, 1956, p. 656). O termo latino, por sua vez, deriva de 

gno verbo nōsco (antigo gnōsco) e que, Houaiss, (2004, p.1461) indica, no significado 12 – 

radical semiculto norm – que teria vindo emprestado do grego gnomōn, gnomona. 

Conhecimento segundo Houaiss (2004, p. 802) tem múltiplos significados, sendo que 

interessa a este estudo 

 

é o ato ou efeito de conhecer 1 o ato ou a atividade de conhecer, 
realizado  por meio da razão e/ou da experiência; 1.1 ato ou efeito 
de aprender intelectualmente, de perceber um fato ou uma verdade; 
cognição, percepção; 1.2 p.ext. fato, estado ou condição de 
compreender; entendimento 2 p.met. a coisa conhecida [...]; 2.1 por 
ext. domínio teórico ou prático, de um assunto, de uma arte, uma 
ciência, uma técnica etc. [...] 6 familiaridade (com uma coisa ou 
uma pessoa) adquirida pela experiência.  
 

Vários autores que tratam do conhecimento – quer do ponto de vista filosófico, 

sociológico, epistemológico, levantam a existência da pluralidade do conhecimento, de 

diferentes formas de organizá-lo (BURKE, 2003; CHAUÍ, 2002; SANTOS, 2003; 

POLANYI, 2000, , por exemplo). Para efeito de sistematização, assume-se, neste artigo, 

que o senso comum, a religião, a ciência e a filosofia são essas principais formas de 

sistematizar o conhecimento, com características diferenciadas e exigindo atitudes e 

posturas também diferenciadas no lidar com cada um deles.     

 



 4 

Segundo Nonaka & Takeushi (1997), a diferença do que se compreende por 

conhecimento, no Oriente e no Ocidente, tem a ver com a existência, no último, de uma rica 

tradição epistemológica, que desenvolveu uma cultura de conhecimento na qual existe uma 

separação entre o sujeito (conhecedor) e o objeto (conhecido), baseado na postulação 

cartesiana da dúvida, expressa  na  célebre frase: penso, logo existo, e assim, fundamentada 

em uma base metodológica analítica, rigorosa. Enquanto no Oriente, especificamente no 

Japão, a abordagem é totalmente diferente, uma vez que sua filosofia está baseada em três 

pontos básicos: a unidade do homem e da natureza; a unidade do corpo e da mente; e a 

unidade do eu e do outro. Desta forma, o ser encontra-se totalmente integrado à natureza, 

não havendo uma separação do ponto de vista da racionalidade (razão sobre a intuição)1 . 

Santos (2000) diz que “pode falar-se de um modelo global (isto é, ocidental) de 

racionalidade científica, que admite variedade interna, mas que se defende ostensivamente 

de duas outras formas de conhecimento não científico [...]: o senso comum e as chamadas 

humanidades [...]” (2000, p.60-61). Este modelo global tem suas raízes há quase 28 séculos 

atrás e é influência de várias construções ao longo dos últimos quatrocentos anos.  

Sabe-se que as origens do conhecimento sistematizado no Ocidente está nos gregos, 

tendo Aristóteles e Platão como os dois grandes pilares de sua construção. Aristóteles foi 

durante muitos séculos a referência essencial do pensamento ocidental e da Igreja, 

“fundamento para as mais características especulações teológicas e antropológicas” 

(ABBAGNANO 2000, p.175), que dominaram a teologia medieval, com Tomás de Aquino 

como seu grande expoente. A visão aristotélica de que “o C.[conhecimento] em ato é 

idêntico ao objeto, se se tratar de C. sensível; é a própria forma do inteligível (ou 

substância) do objeto, se se tratar de C. intelegível” (ABBAGNANO, 2000, p. 175) só 

começa a ser rompida com o pensamento de Galileu, e Newton, cujos “ processos 

investigativos estão ainda entre os arquétipos do método científico moderno” (POLANYI, 

2003,p. 75), com o procedimento matemático justificado “porque a própria natureza tem 

estrutura matemática” como dizia Galileu (apud ABBAGNANO, 2000, p. 176)   ou seja, 

“relação e quantidade do mesmo [objeto] com o todo” (SERPA , 2004, p. 19-20).   

                                            
1 Toma-se esta diferença com reservas, uma vez que homogeneíza uma ampla diversidade de 
perspectivas epistemológicas no Ocidente e, possivelmente, de visões orientais do conhecimento. 
Contudo, esta dicotomia pode favorecer a discussão que se pretende trazer neste artigo.    
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Com Platão encontra-se o conhecimento fundamentado no mesmo princípio da 

identidade, porém construído com argumentos diferentes. “[...] conhecer significa tornar o 

pensante semelhante ao pensado”, diz o filósofo na República, distinguindo diferentes 

graus de conhecimento, que vão da “suposição ou conjectura, que tem por objeto sombras e 

imagens das coisas sensíveis”, até a “inteligência filosófica que procede dialeticamente e 

tem por objeto o mundo do ser” (ABBAGNANO, 2000, p.175).  A doutrina das idéias, 

segundo a qual os objetos do conhecimento científico (3º. grau do conhecimento) 

caracterizam-se pela unidade e imutabilidade e que o conhecimento sensível (1º. Grau – 

imagens das coisas na sua multiplicidade e mutabilidade), não têm valor de verdade 

(ABBAGNANO, 2000, p. 765). Essa visão está demonstrada na famosa Alegoria da 

caverna, onde o autor procurou demonstrar que o mundo dos sentidos não é o mundo 

perfeito; à “perfeição” só poderia chegar pela “luz”, a  um mundo que está além dos nossos 

sentidos e percepções, o mundo das idéias (PLATÃO, p. 225 - 228). 

No que concerne à epistemologia moderna ocidental (NONAKA & TAKEUCHI, 

1997) ou esta “nova racionalidade” Santos (2000, p. 55-68), argumenta que é um modelo 

totalitário “que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que não se 

pautarem pelos seus princípios epistemológicos e por suas regras metodológicas.” (p. 61). 

Fazendo uma remissão a seus principais representantes, chega a Bacon e Descartes, 

afirmando que estes lhe conferiram uma “consciência filosófica” e uma posição de “uma e 

só uma forma de conhecimento verdadeiro” (p. 61). Esses dois filósofos representam as 

duas principais correntes epistemológicas da época. Descartes instaura, a partir do seu 

Cogito, um conjunto de fundamentos que colocam o pensar como a essência do sujeito. 

“[...] observei que, enquanto eu desejava considerar assim tudo como sendo falso, era 

obrigatório que eu, ao pensar, fosse alguma coisa. Percebi, então, que a verdade penso, 

logo existo era tão sólida e tão exata que sequer as mais extravagantes suposições dos 

cépticos conseguiriam abalá-la.” (DESCARTES, 1968, p. 44). O cartesianismo “está assim, 

na origem de uma filosofia da consciência.” (GRANGER, 1979, p.23). O cartesianismo 

tem, entre outros fundamentos, dois que são importantes para este estudo: a “presença das 

idéias no pensamento, como únicos objetos passíveis de conhecimento imediato” e a 

“função subordinada, em relação à razão, da experiência (isto é, da observação e do 

experimento), que só é útil para decidir nos casos em que a razão apresenta alternativas 
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equivalentes;” (ABBAGNANO, 2000, p. 118). Esta corrente é, mais tarde, caracterizada 

como racionalismo, por Hegel. 

Bacon e Locke são os criadores do empirismo, uma linha de pensamento que se 

atribui está relacionada a Aristóteles (no tocante a “conhecer o fato que ocorre 

repetidamente, mas não a razão pela qual ocorre, portanto conhecimento do particular e não 

do universal”)2. Bacon, considerado o fundador do empirismo, afirmava que “Sem a E. 

[experiência] nada se pode conhecer suficientemente”; contudo, para ele, “o guia do 

conhecimento humano não é a simples E., que procede ao acaso e sem diretrizes, mas o 

experimento, que é a E. guiada e disciplinada pelo intelecto” (ABBAGNANO, 2000, p. 

407-409). Locke, no século XVII, vê o conhecimento com base em três pontos:  

 

1º reduçâo da E. à intuição das coisas externas (sensação) ou dos 
atos internos (reflexão); 2º Resolução da sensação e da intuição em 
elementos simples, entendidos cartesianamente como idéias, 3º uso 
da noção de E. como critério ao mesmo tempo limitativo e 
fundamentador do conhecimento humano, já que este não pode ir 
além da E. que lhe fornece as idéias e, ao mesmo tempo, recebe da 
E., com o material indispensável e com os nexos que este material 
apresenta, o critério da sua validade.” (ABBAGNANO, 2000, p. 
409). 
                                                                                                                                                 

Locke também dizia que, mesmo que a percepção humana seja ilusória, não resta 

dúvida de que algo pode ser percebido e comparou a alma humana, ao nascer, a uma 

“tabula rasa”, rejeitando portanto o argumento racionalista de que a mente humana já vem 

com conceitos e idéias inatos. (MARTINS e MONTEIRO, 1991, XII-XVIII). 

No Século XIX surge o positivismo, cunhado originalmente por Saint-Simon 

(1830), com a pretensão de estabelecer um método exato das ciências e sua extensão para a 

filosofia e assumido, elaborado e disseminado por Comte, passando a ser considerado uma 

grande corrente filosófica (ABBAGNANO, 2000, p. 776). Comte, no Discurso sobre o 

espírito positivo, propõe: “o espírito humano renuncia a partir de agora às investigações 

absolutas [...] e circunscreve seus esforços no âmbito rapidamente progressivo da 

verdadeira observação, única base possível dos conhecimentos verdadeiramente 

                                            
2  De acordo com Abbagnano (2000, p. 407) Aristóteles não pode ser chamado de empirista porque 
a noção de experiência como possibilidade de averiguação e verificação da verdade nunca esteve 
presente na sua obra, 
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accessíveis, sabiamente adaptados a nossas necessidades reais.” (p. 14) Assim, a ciência é 

romantizada como “único guia da vida individual e social do homem, único conhecimento, 

única moral, única religião possível” e passa a acompanhar e estimular o nascimento e a 

afirmação da organização técnico-industrial da sociedade moderna” (ABBAGNANO, 2000, 

p. 776).   

Do ponto de vista histórico, encontram-se variadas formas de expressão e 

compreensão sobre o que seja o conhecimento, pois para a elite européia da Idade Média, o 

conhecimento não deveria ser transmitido para os ignorantes; era aquilo que as pessoas 

detinham, ou seja, o que cada um sabia individualmente,  e não como algo que se 

encontrava em todo e qualquer lugar. (BURKE, 2003, p. 21). 

Hoje sabe-se que todo e qualquer grupo de indivíduos é produtor de conhecimento, e, que a 

história social, bem como a antropologia e a sociologia buscam estudar aquilo que 

transmita conhecimento nas  diversas sociedades (ibid., p. 21). 

Se se entende que conhecimento é fruto da inter-relação de pessoas, pois para que 

haja conhecimento precisa haver o processo de produção e transmissão da informação, e, 

que informar-se é o ato ou ef�ito de dar forma ao (por si) pe�cebido e, por conseguinte, 

estabelecer-se como forma perante o que se é dado a conhecer. Então informar-se é 

interpretar ou perceber aquilo que já se conhece, e por sua vez, fazer com que o outro possa 

através da informação produzir conhecimento, e, nesse sentido o mesmo é resultado da 

compreensão dum todo social, já que a capacidade de produzir o conhecimento por meio da 

cognição é resultado da interação de e entre indivíduos. (CUNHA, 2005, p. 2). 

 

2 GESTÃO 

Atualmente a palavra gestão virou adjetivo para várias atividades sociais, sejam elas 

públicas ou privadas. Não raro encontram-se expressões como: gestão ambiental, gestão 

administrativa, gestão estratégica, gestão pública, gestão do conhecimento, gestão do 

turismo, gestão econômica, gestão plena e tantas outras. 

  Mas, afinal, o que realmente é gestão? Independente de sua denominação adjetivada 

por parte de setores ou instituições públicas ou privadas, qual o sentido e a finalidade de se 

trabalhar com o método de gestão em empresas, organizações, escolas e tantos setores da 

sociedade? 
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Segundo Houaiss (2004, p. 1448) gestão é uma palavra de origem latina gest  (< 

geso, por rotacismo),is.gessi,gestum,gerere (< gesere) que significa andar com; ter consigo; 

trazer em cima do corpo, produzir, criar, encarregar-se voluntariamente de; executar;  fazer. 

Diante do exposto, a gestão é muito mais do que simplesmente administrar, gerir, 

conduzir; implica também o ato ou efeito de pessoas compartilharem ações,  atividades, 

obrigações, produção de eventos e competências que venham a fazer parte da vida da(s) 

empresa(s) e instituição(ões) às quais pertençam. 

A gestão  seria por assim dizer a grande ferramenta da vigente era onde o que 

predomina não são mais os bens tangíveis, o capital em ativos físicos, e trabalho enquanto 

produção braçal, mas sim, o capital intelectual e a produção dos bens e serviços por conta 

da constante incorporação da tecnologia, da informação e do conhecimento. (STEWART 

1998, p. 13 ). 

 

3  GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Do final do último século para cá, vê-se uma verdadeira transformação nos meios de 

produção, desenvolvimento e administração das organizações no que tange a investimentos 

tanto em bens, recursos e pessoas. Segundo Silva,Neves (2003, p. 47) “Vivemos na era da 

informação e do conhecimento, um novo mundo, onde o trabalho físico é feito pelas 

máquinas. Nela cabe ao homem uma nova tarefa para a qual é insubstituível: ser criativo, 

ter idéias” . 

Segundo Stewart (1998, p. 30), a nova era já superou a época em que as 

organizações de negócios eram planejadas para obter unicamente o capital  financeiro. Pois 

elas sabem que o que realmente gera os recursos capitais para se obter riquezas não são 

mais a terra nem o trabalho físico, muito menos ferramentas mecânicas e fábricas, e sim, os 

ativos baseados no conhecimento. 

A informação deixou de ser um atributo unicamente dos dirigentes  superiores das 

organizações para ser uma ferramenta  de trabalho para todos, visto que o grande capital da 

produção e do desenvolvimento no Mercado vigente, é, acima de tudo a capacidade que 

a(s) empresa(s) têm de fazer com que os seus empregados possam tanto adquirir como 

acima de tudo trabalhar e produzir através das informações, e assim, obter uma vantagem 

competitiva sustentável perante as suas concorrentes. 
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O uso da informação na sociedade  do conhecimento é visto como o principal 

elemento diferenciador da competitividade empresarial. Segundo Abreu (apud WANG, 

2002, p. 48) só nos Estados Unidos da América foram gastos  em torno de três trilhões de 

dólares nos últimos anos em equipamentos e implementação de recursos tecnológicos.  

Stewart (1998, p. 11) diz que  

 

o conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que 
produzimos, fazemos, compramos e vendemos. Resultado: 
administrá-lo – encontrar e estimular o capital intelectual, 
armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo – tornou-se a tarefa 
econômica mais importante dos indivíduos, das empresas e dos 
países. 
 

Outros autores também confirmam a mesma visão a respeito da importância e da 

valorização que as empresas estão dando sobre os investimentos em informação e 

conhecimento na estruturação do seu capital. Silva, Neves (2003, p. 36) ressaltam que 

grandes empresas multinacionais têm voltado os seus investimentos para ativos não físicos.  

Com efeito, empresas de grande sucesso como a Microsoft não 
vêem mais do que 1% da respectiva capitalização bolsista associada 
a activos  tangíveis. Semelhantemente, grandes conglomerados 
empresariais como a IBM ou a General Electric atribuem apenas 
23% e 14%, respectivamente, da valorização  bolsista a acitivos 
tangíveis, que integram o património de fábricas, stocks, capital 
financeiro e imobiliário. 
 

A despeito de todo o investimento nos meios de tecnologia e de informação autores 

como NONAKA (2000, p. 28) vê que as empresas ocidentais ainda estão sobre a antiga 

visão das empresas como verdadeiras máquinas que têm como fim a obtenção única e 

exclusiva dos lucros. 

 

A visão da organização como máquina de “processamento de 
formação” está profundamente arraigada nas tradições ocidentais 
sobre gestão empresarial, de Ferderick Taylor a Hebert Simon. De 
acordo com esta tradição, o único conhecimento útil é formal e 
sistemático - dados duros (leia-se: quantificáveis), procedimentos 
codificados, princípios universais. E os principais critérios para a 
mensuração do valor dos novos conhecimentos são igualmente 
duros e quantificáveis – maior eficiência, menores custos, melhor 
retorno sobre o investimento. 
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O que fica evidente no atual contexto da era da informação é que quem detêm o 

poder no Mercado, é quem tem a informação e o conhecimento, e por isso,  mais recursos e 

poder de atuação (ANGELONI, DAZZI apud SILVA, NEVES, 2003, p. 48) e as empresas 

que precisam fazer parte deste novo contexto devem ter em mente que é necessário terem 

idéias e ideais, pois só assim, poderão ser criadoras e inovadoras (NONAKA, 2000, p. 31), 

e que o grande fator positivo nesta nova era – da informação e do conhecimento – é que 

todos podem se posicionar numa condição de iguais, sem que haja posições pré-

determinadas para vencedores, já que o grande diferencial estará na forma como cada um se 

utilizará dos recursos da informação e do conhecimento tanto nos ambientes empresariais, 

quanto pessoal e socialmente. (CARNEIRO apud SILVA, NEVES, 2003, p. 43).  

 

4  OS PROCESSOS DE GESTÃO 

NONAKA & TAKEUCHI (1997, p. 65) trabalham com a divisão do conhecimento 

estabelecida por Polanyi (1966) basicamente em dois grupos:   

- Conhecimento tácito:  é pessoal,  específico ao contexto e, assim, difícil de ser 

formulado e comunicado; 

- Conhecimento explicito: ou “codificado”  refere-se ao conhecimento transmissível em 

linguagem formal e sistemática. 

Para que haja a criação do conhecimento na organização é necessário que seja 

convertido de  tácito em explicito e vice-versa, por meio de quatro modos: socialização, 

externalização, internalização e combinação. A partir dessas conversões, cria-se um novo 

tipo de conhecimento: na socialização cria-se o conhecimento compartilhado; na 

externalização, o conhecimento conceitual; na internalização, o conhecimento operacional; 

e na combinação, origina-se o conhecimento sistêmico. Esses modos de conversão devem 

desenvolvem-se por meio de um ciclo, apresentado pela denominada espiral da criação do 

conhecimento (NONAKA & TAKEUSHI, 1997). 

Esses mesmos autores apresentam cinco fases do processo de criação do conhecimento 

organizacional: 

- Compartilhamento do conhecimento tácito: a organização não cria conhecimento 

sozinha, e sim, as pessoas que a formam, então é preciso fazer com que haja interação 
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entre os indivíduos para que possa haver a transmissão do saber adquirido ao longo do 

tempo; 

- Criação de conceitos: é quando após feita a interação entre os indivíduos procura-se 

uma forma para que se expresse por meio de modelos mentais através de frases, e 

métodos de raciocínio de dedução, indução e abdução dos conceitos por meio da 

externalização; 

- Justificação de conceitos: essa fase caracteriza a validade da utilização dos conceitos 

criados e incorporados pela equipe e pela empresa como forma de garantir a sua 

existência, bem como sua veracidade; 

- Construção de um arquétipo: após a justificação do conceito ele é transformado em 

algo tangível ou concreto; 

- Difusão interativa do conhecimento: depois da concretização das quatro fases, o novo 

modelo passa por um novo ciclo de criação do conhecimento em um nível ontológico 

diferente, o chamado espiral do conhecimento organizacional. 

 

5  A QUESTÃO DA CULTURA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E 

ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS  

O Brasil é um país de formação social extremamente desigual, onde existe a idéia de 

que os grupos étnicos formadores da nação (negro / índio) com exceção da etnia  branca  

são povos inferiores, mas mesmo estes, são vistos como os povos decadentes do mundo 

europeu pois “por esse povo já gafado do germe de decadência começou a ser colonizado o 

Brasil” (PRADO, 2002, p. 65). 

A família brasileira era, ou ainda é vista, como uma junção de peças desarmônicas 

entre pai, mulher e filhos. Junção essa oriunda duma estrutura montada da  exploração da 

mão-de-obra escrava, da família patriarcal e da relação de mestiçagem. “A base, a 

agricultura; as condições, a estabilidade patriarcal da família, a regularidade do trabalho por 

meio da escravidão, a união do português com a mulher índia, incorporada assim à cultura 

econômica e social” (FREYRE, 2002, p. 153). 

O fator da formação da nossa cultura é a marca indelével de que aqui a base da 

organização social, econômica e política foi a família senhorial, ou seja, os proprietários 

das terras e dos escravos, que foram sem dúvida a aristocracia mais poderosa da América, 
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as quais o rei de Portugal reinava sem mandar (ibid., p. 166). Bem como o uso por parte do 

senhores de engenho das mulheres escravas como objeto de satisfação das suas 

necessidades sexuais, pejotivor totalmente a importância e o papel desses grupos étnicos na 

formação da cultura brasileira (FREYRE, 2002, p.1365) 

 (...) as fáceis carícias da escrava para a satisfação das necessidades 
sexuais do colono privado de mulheres de sua raça e categoria. 
Ambas as funções se valem do ponto de vista moral e humano; e 
ambas excluem, pela forma com que se praticaram, tudo que o 
negro ou o índio poderiam ter trazido como valor positivo e 
construtor de cultura. 
 

A questão crucial nossa para os fins deste trabalho é nos perguntarmos como 

podemos Ter um processo de gestão do conhecimento no Brasil/Bahia, a partir do momento 

em que encontramos nos autores que retratam e retrataram o Brasil, a idéia fixa dum lugar 

que antes de ser realmente formado, foi sim fundado. Fundado porque no Brasil, se criou a 

idéia de que somos um povo mestiço onde não existe preconceito de raça, cor, credo e 

classe.  (CHAUI,1996). Enquanto que a todo instante constata-se por meios de pesquisas do 

IBGE(INSTITUO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA) que a realidade é 

bem outra. 

O contraste da idéia de se fazer gestão do conhecimento no Brasil/Bahia é 

perceptível pela simples observação quanto ao nível do grau de instrução escolar ao longo 

da sua descoberta e formação, pois enquanto nos anos entre 1775 - 1821, o Brasil havia 

formado apenas 720 bacharéis. A Universidade do México no mesmo período formou 

7.850 bacharéis e 473 doutores (HOLAN DA, 2002). E que atualmente o Brasil ocupa o 

antepenúltimo lugar no rancking entre os países em nível de educação para adolescentes 

entre os 9 – 15 anos no IDH(Índice de Desenvolvimento Humano). Sem contar que no 

último exame feito pelo ENADE(Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), no dia 

02 de novembro de 2004, constatou que, os estudantes brasileiros lêem apenas (02) dois 

livro por ano. 

No trabalho de  estudo de campo realizado pela REDPECT sobre gestão do 

conhecimento na cidade de Salvador, em instituições públicas e organizações  privadas, 

constatou-se que existe grande limitação de conhecimento, barreiras culturais e 

tecnológicas a serem superadas, bem como carência de cultura organizacional para a 

implantação de processos mais articulados de gestão do conhecimento em contraste com o 
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estudo da literatura específica da área, em especial com autores que estudaram as 

organizações do Japão e Estados Unidos. 

Para constatação do que foi supracitado verificaremos trechos de entrevistas 

realizadas no trabalho de campo de forma empírica: 

1ª Entrevista: Jailton: O que a senhora entende por Gestão do Conhecimento? 

Fulvia: Bom! Dentro do meu entendimento, né?. Enquanto Diretora de Qualidade da 

Secretaria, sobre Gestão do Conhecimento é a forma com que a Secretaria utiliza as 

informações, trata as informações e faz com que ela chegue de forma adequada ao cliente - 

ao cidadão.  

Percebe-se que a visão sobre GC é muito dicotômica, pois ao mesmo tempo em que a 

diretora da Secretaria procura trabalhar formas de fazer a GC, ela demonstra que não tem 

uma formação definida sobre o que seja a mesma.   

2ª Entrevista: Jailton: Dentro do que a senhora falou em termos técnicos não existe o 

processo específico de Gestão do Conhecimento, mas a Secretaria trabalha com a questão 

da informação. Então eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco como é esse processo 

aqui da Secretaria quanto à questão dessa Gestão do Conhecimento, do modo amplo, já que 

pelo o que nós estamos observando, a senhora disse que não tem uma questão específica...  

Isabel: Uma política formal! Política formal.  

Jailton: Certo! 

Isabel: Eh... De verdade por força da própria missão da Secretaria, ela é, ela eh... Já seria 

instada a trabalhar com pessoas que saibam basicamente tratar, compartilhar e veicular 

informações de alguma natureza. 

Ver-se aqui que, assim como a instituição anterior, a Secretaria não tem uma cultura 

organizacional voltada para se trabalhar com GC, e sim, que por conta da sua própria 

atividade, a mesma realiza um trabalho empírico de GC. 

3 ENTREVISTA 

Entrevistadores: Terezinha Fróes e Jailton 

Jailton: Vocês trabalham com GC ou alguma coisa parecida? 

Roberta: É... Eu acho o seguinte: a gente fala muito dessa questão de Gestão do 

Conhecimento. O engraçado é isso, que a gente faz uma Gestão, que tenha um processo aí, 

que tenha todas as variáveis controladas e tal, a gente não tem, tá? Se eu disser que a gente 
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tem uma preocupação grande com o conhecimento, com a aquisição de maior 

conhecimento, ou a manutenção desse conhecimento dentro da organização, se isso for 

Gestão de Conhecimento a gente tem, tá? Então tem né? Aí tem muito a diferença do 

Capital Intelectual e da Gestão do Conhecimento, né? Acho que a gente tem uma 

preocupação com o Capital Intelectual das pessoas, né? Com isso ficar, com isso gerar, com 

isso gerar outros resultados, mas, um processo assim muito definido a gente não tem, né?  

Nesta instituição privada de meios de comunicação (emissora de televisão) ver-se que a 

situação não é muito diferente, pois a coordenadora demonstra ter apenas uma idéia sobre 

GC, e admite que existe uma preocupação na empresa, mas não uma cultura organizacional 

para tal. 
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